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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel ble det sendt innspill i mars 2017, og området 
ble lagt inn i kommuneplanen som ble vedtatt i mars 2020. I kommuneplanens arealdel er det avsatt 
relativt detaljert avgrensede byggeområder, som vist i kartet nedenfor. Planavgrensningen inkluderte 
opprinnelig areal i Nordre Sjogvatnet, men er i etterkant trukket inn, vist med rød strek: 

Planområdet ligger på eiendommen tilhørende Brattberg sæter. De planlagte tomtene ligger langs 
Sjogvegen i nærheten av hytteområdet kjent som Sjoga. Her er det ikke tilgang til strømnettet eller 
offentlig vann- og avløp. Området ligger i et stille og rolig område med hytteutbygging og flere 
sætre. Det er derfor lagt vekt på at videre hytteutbygging skjer med hensyn til landskapet og 
kvalitetene i naturen. 

 

 
Byggeområdene i gjeldende kommuneplan (Kart: InnlandsGIS) 
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1.2 Planprosess  

Oppstartsmøte ble holdt 29. mai og oppstart ble kunngjort 30. juni 2020.  

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i planutvalget 

Tidsplanen under viser milepælene planarbeidet har vært gjennom så langt, og forventet videre 
saksgang: 

 

Oppstartsmøte med Lillehammer kommune  29.5.2020 

Skriftlig varsel til regionale/statlige/naboer 
kunngjøring i avis 

30.6.2020 

Frist for forhåndsuttalelser 24.08.2020 

Innsendt for behandling i planadministrasjonen 26.11.2020 

Arbeidsmøte/tilbakemelding på planforslag  10.12.2020 

Førstegangs behandling i planutvalget  18. mars 2021 

Offentlig ettersyn - reguleringsplan 24. mars – 20. mai 2021 

Andregangs behandling i planutvalget 20. januar 2022 

Vedtak i kommunestyret 27. januar 2022 

 

Ved offentlig ettersyn kom det inn ni uttalelser. Uttalelser som er hensyntatt er kommentert her: 

• Mattilsynet varslet innsigelse på grunn av manglende utredning av løsning for drikkevann. Det 
er derfor gjennomført egen befaring og skrevet en rapport som foreslår hvordan dette kan 
løses i bestemmelser og plankart.  Foreslåtte plasseringer er innarbeidet i plankartet og det er 
gitt nærmere krav til sikring av drikkevannskvalitet og gitt krav til gråvannsutslipp. 

• NVE ga sterkt faglig råd om at virkningene av grunnvannsuttak blir vurdert og dokumentert og 
at samordning etter vannressursloven avklares før reguleringsplanen vedtas. Dette er 
imøtekommet gjennom samme rapport. 

• Fylkeskommunen anbefaler presisering av bestemmelse for reetablering av toppdekke og 
stedegen vegetasjon. Dette er imøtekommet. Anbefalt vurdering av tuntomter er ikke 
imøtekommet. 

• Statsforvalteren mener det er uheldig å ikke tilrettelegge for vann og avløp, og at det ofte 
kommer ønske om dette på et senere tidspunkt. Her er det kommuneplanen som legger 
føringene for området.  

Det bes om at parkering inngår i beregningsgrunnlag for grad av utnytting. Bestemmelsene 
presiserer at parkeringsareal kommer i tillegg til tillatt bebygd areal. 

 

1.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning 

Utbyggingsområdene er konsekvensutredet i kommuneplanens arealdel og utløser iht. forskrift om 
konsekvensutredning derfor ikke krav til KU. I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 8 faller 
veitiltaket fra etablert vei til utbyggingsområdet inn under vedlegg 2 nr. 10 e) i: «Bygging av veier» og 
skal derfor vurderes nærmere. Adkomstveier skal da i utgangspunktet konsekvensutredes. Kommunen 
har vurdert behovet for konsekvensutredning og det vurderes at arealet til vegformål som skal krysse 
LNF-område er tilstrekkelig utredet gjennom konsekvensutredningen av området som foreligger i 
kommuneplanens arealdel. Dette begrunnes ut ifra at konsekvensutredningen i kommuneplanens 
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arealdel tar ikke kun for seg de enkelte utbyggingsområdene, men gnr/bnr 22/1 (teig 2) som en 
helhet. Det stilles derfor ikke krav til konsekvensutredning med planprogram for veiformålet. 

 

Tema som ble forutsatt utdypet i planbeskrivelsen 

• Barn og unge  

• Veger for biler, gående, syklende 

• Parkering 

• Landskap (Landskapsanalyse)  

• Høyder, lys/skygge, bokvalitet, estetikk og arkitektur 

• Kulturminner/Vern ▪ Lorthola sæter  

• Byggegrenser  

• Bærekraft  

• Friluftsliv (skiløyper, stier, bynære friområder, grønne lunger, parker etc.) ▪ Viktig 
friluftslivsområde  

• Blå/grønn struktur  

• Naturmangfold 

• Overvannshåndtering  

• Vann og avløp,  

• Renovasjon (GLØR)  

• Jord- og skogbruk  

• Brann (Veileder «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper» fra Lillehammer region 
brannvesen) 
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2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

2.1 Nasjonale og regionale og kommunale føringer 

Statlige bestemmelser og retningslinjer:  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

Fylkesplaner: 

• Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 
• Regional plan for samferdsel 2018-2030 
• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 
• Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 
• Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024 
• Jordvernstrategi for Oppland  
• Kulturarvstrategi for Oppland 

Kommuneplanens arealdel (26.3.2020)  
Området er avsatt til fritidsbebyggelse, område F3: Lorthola. Etter innsendelse av innspill til 
kommuneplanen ble byggeområdene avsatt med en relativt detaljert avgrensning.  
Bestemmelser for området: 

- Følgende krav stilles til reguleringsplan:   
o Hytter skal være lavstandard, dvs. uten innlagt vann og avløp.  
o Bygg og veger skal tilpasses landskapet og området.   
o Eksisterende hytter i området skal være veiledende for utforming av nye hytter.   
o Det skal utredes hvordan tomter og bygg kan plasseres mest mulig skånsomt i 

landskapet.   
o Vegetasjon mot vassdrag skal ivaretas.  
o Allmennhetens ferdsel langs vassdrag skal ivaretas. 

 

Kommunedelplaner (tematisk): 

• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse  
• Kommunedelplan for oppvekst 
• Kommunedelplan for Miljø 
• Kommunedelplan for hovedvann for VA (under arbeid) 
• Kommunedelplan for trafikk og transport  
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Reguleringsplaner: 

Planområdet er fra før uregulert.  

I sør er eksisterende hyttebebyggelse omfattet av Reguleringsplan for Sjoga (2007). Her er det tillatt 
BYA 90 m2 for hovedhytte og 30 m2 for anneks. 

 

 

Reguleringsplan for Sjoga 
  



Reguleringsplan for Brattberg hytteområde Side - 9 - av 35 

 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 

Planområdet ligger langs Sjogvegen, ca. 5 km fra avkjøringen ved fylkesvei 250 Torpavegen.   

 
Oversiktskart. Planområdet markert rødt 

 
Planområdet er avgrenset av eiendomsgrensen i nordvest, Brattberg sæter i nordøst og for øvrig 
nødvendig avstand til vann og vassdrag.  

 

3.2 Landskap 

Sjoga-området utgjør en hyttegrend i et tidligere aktivt sæterområde.  

Landskapet rundt Sjogvatnene kan beskrives som vidt og åpent, med innslag av sæterløkker og beite i 
innmark og utmark. Det er stedvis tett skog, men også større myrpartier. Skogen i planområdet ble 
tynnet for 7-8 år siden.  
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Terrenget har hovedsakelig slak helning men er enkelte steder småkupert med hyller og kuler. Det 
høyeste partiet ligger mot nord i planområdet, noe som kommer godt fram i 3D-modellen av området. 

 

 
Sett sørfra: Nordre Sjogvatnet i forgrunnen til venstre. Planområdet sentralt i bildet. Brattberg og 
Lorthola sæter til høyre. (Norkart; 3D kommunekart) 

 

 

 
Sett nordfra: Planområdet i forgrunnen med Brattberg sæter til venstre og Nordre Sjogvatnet til høyre. 
(Norkart; 3D kommunekart) 
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Området består av relativt tett skog. Her fra Sjogvegen, nordøst i planområdet sett mot vest. Til høyre 
starter stien til Nordre Sjogvatnet 

 

Områdene har utsikt både vestover mot Sjogvatnet og østover mot Lillehammerfjellet, Nordseter og 
Sjusjøen. Det relativt flate landskapet gir gode solforhold.  

 
Fra Brattberg sæter, sett mot øst 
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3.3 Naturressurser og –verdier 

En utbygging vil ikke berøre dyrka eller dyrkbar mark. Det er registrert dyrkbar jord lengst nord i 
planområdet, men ikke i planlagte tomteområder. Området er del av utmarksbeite for storfe og sau. 

Områdene består overveiende av skogsmark med middels bonitet. Det er ikke kjent spesielle 
naturtyper eller registrert stedbundne artsforekomster i områdene som foreslås til utbygging.  

Området er del av kjerneområde for elg iht. kommuneplanens arealdel – temakart 13 Vilt. 

 

Planområdets beliggenhet vist med blå pil 

Ved Lorthola og Brattberg sæter er det registrert følgende ansvarsarter: svartvier, trefingerurt, 
tyrihjelm og sprikeskjegg. (artskart. artsdatabanken.no)  
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Like øst for planområdet er det et oppkomme av grunnvann, i skråningen ned mot elva Flokoa 

 

 

 
Det er ikke registrert bekker i området, men det er myr og mindre pytter uten klart definert inn- eller 
utløp, som her nordvest i planområdet. Stien til Nordre Sjogvatnet ligger i forgrunnen.  
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3.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner i planområdet. I vannkanten langs Nordre 
Sjogvatnet (utenfor planområdet) ligger en steinalderlokalitet; bosetnings- og aktivitetsområde 
(271211-0). Det er også flere lignende kulturminner langs vannet.  

Nærmeste kulturmiljø av betydning er ved sæterbygningene rundt Lorthola, hvor Brattberg sæter 
inngår. (Sefrak-registrert).  

Området er i senere tid fortettet med hytter i både moderne og tradisjonell arkitektur. 

 

3.5 Grunnforhold, overvann 

Grunnen består hovedsakelig av tykk morene (http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ ) Dette kan 
bl.a. observeres i grøfteskjæringer langs Sjogvegen. I tillegg er det noe torv og myr. Utenfor 
myrområder er det god byggegrunn i området.  

Brattberg ligger i øvre del av nedbørsfeltet som drenerer mot Rinda i sørøst. Planområdet har en 
beliggenhet på et høydedrag som gjør det lite utsatt for overvannsproblematikk. Det er registrert 
flomveier langs Sjogvegen og i ytterkant av planområdet. 

 

 
Beregnede flomveier (Lillehammer kommune) 

 

3.6 Vei og teknisk infrastruktur 

Sjogvegen er opparbeidet med ca 3,5 meter bredde på rette partier og ca. 5 meter i sving. 

Veien vurderes å ha tilfredsstillende standard for videre hytteutbygging i området. Veien stenges i 
vårløsningen, vanligvis etter påske. 

Renovasjonscontainere er i dag plassert ved krysset Torpavegen / Sjogvegen.  

 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
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3.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Det er svært gode muligheter for friluftsliv og turer i nærområdet. Det kjøres skiløyper på begge sider 
av vannene. Nærmeste skiløype krysser Flokoa like nedenfor planområdet og går videre nordover forbi 
Brattberg sæter. Bilveiene i området er relativt flate og ideelle for sykkelturer videre innover i Fåberg 
Vestfjell.  

 
Fra stien som går fra Brattberg sæter til Nordre Sjogvatnet 
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Fra skiløypa ved Sjoga sæter 

 

 
Skiløypenettet (skisporet.no) 

 

 
Skiløypetraseen vist med grå strek til høyre (Skisporet.no) 
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Fra vannkanten ved Nordre Sjogvatnet, som brukes til telting, bading og fiske 

 

3.8 Barn og unges interesser 

Barn- og unges bruk av området i dag er i hovedsak knyttet til skiløypene/turstiene i området samt 
områdene ved og i vann.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANEN 

4.1 Planforslaget 

Tomtestruktur 

Byggeområdene ble detaljert avgrenset i kommuneplanens arealdel, uten at tomteplasseringer var 
vurdert i detalj i terrenget. Turstitraseen var ikke tatt med i vurderingen på tidspunktet arealene ble 
spilt inn til kommuneplanen. 

Etter flere befaringer med prøveutstikking av hytteplasseringer, er tomtene noe forskjøvet for bl.a. å 
unngå myr og våte områder. Planforslaget viser til sammen 20 tomter på mellom ca. 887 og 1062 m2. 

På tomtene er det satt byggegrenser som er tilpasset terrenget på tomta og på enkelte steder er satt 
med hensyn til utsikt for bakenforliggende tomter. 

Planbestemmelsene er utarbeidet med hensyn til ønsket utvikling, tilpasset ønsket om god 
landskapstilpasning og viderefører mange punkter fra reguleringsplanen for Sjoga.  

Eksisterende sti fra Brattberg sæter til naustene ved Nordre Sjogvatnet er hensyntatt og regulert som 
turdrag (GT). Stien kryssses av en adkomstvei på ett punkt.  
 
 

 
Reguleringsplankart datert 11.11.2021 
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I kartet under er reguleringskartet sammenlignet med arealene som er avsatt til byggeområde i 
kommuneplanens arealdel. 

Sum arealer avsatt i kommuneplanen: 24167 m2. 

Sum arealer som foreslås regulert til tomter: 19975 m2. I tillegg kommer adkomstveiene som utgjør i 
overkant av 2000 m2. 

 

 
Kart som viser tomteområder og brønnområder sammenstilt med byggeområdene i kommuneplanens 
arealdel. 

 

4.2 Landskapstilpasning 

Det er lagt vekt på plassere tomtene på relativt flate partier eller hyller i landskapet. Planområdet er 
småkupert med mindre koller, og enkelte tomter er lagt på eller inntil disse. Helhetsvurderingen av 
området tilsier at landskapet tåler dette, da det kun tillates lav hyttebebyggelse, og skogen som 
omslutter bebyggelsen skal bevares. De små kollene er også relativt lite framtredende i landskapet, 
men gir fine tomter med utsikt. 

Det er tatt utsnitt av 3D-/terrengmodellen for området, som viser tomtene plassert i landskapet – med 
og uten visning av skogens høyde i området. Eksisterende vegetasjon i LNF-områdene vil være viktig 
for å bidra til at bebyggelsen vil virke dempet og lite dominerende i landskapet.   
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Utsnitt fra 3D-modellen med og uten skog: Sett østfra med Brattberg sæter i forgrunnen. 
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Utsnitt fra 3D-modellen med og uten skog: Sett nordfra. 
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Utsnitt fra 3D-modellen med og uten skog: Sett sørfra med Brattberg sæter i bakgrunnen. 

 

Veiene er lagt inn og tomtene er lagt inn som oransje felt. Høyden på trærne er generert.  Selv med 
noe tynning av skogen vil hyttebebyggelsen i liten grad sette preg på landskapsbildet. 
  



Reguleringsplan for Brattberg hytteområde Side - 23 - av 35 

 

Terrengtilpasning 

Maksimal grunnmurhøyde er 0,5 m. Reguleringsbestemmelsene sier at nødvendige terrenginngrep 
skal utføres så skånsomt som mulig, og alle inngrep skal revegeteres med stedegen vegetasjon snarest 
mulig. Nødvendige terrenginngrep skal begrenses til inntil 1,5 meter der det er behov i skrånende 
terreng, med tilstrebing av massebalanse innenfor byggegropa. Dette vil, sammen med bestemmelser 
om naturlige farger, bidra til å holde bebyggelsen dempet i landskapet.  

Det er utarbeidet helningskart som viser helningsgrader sammen med tomter og byggegrenser. 
Grønne områder er slakere enn 1:6, oransje har helning mellom 1:4 og 1:6. Rødt er brattere enn 1.4. 
Byggegrensene er tilpasset helningsgradene i terrenget, og hyttene vil i all hovedsak legges til grønne 
områder. 

 

 

 

 

 
Helningskart med tomteområder 
 

Bebyggelsen begrenses til maksimalt 2 bygninger pr. tomt: hovedhytte og uthus/anneks. 
Bygningsmassen kan maksimalt dekke 120 m2 BYA.  Hovedhytte skal ikke overstige 90 m2 og 
uthus/anneks skal ikke overstige 30 m2. 

Største tillatte møne-/ og gesimshøyde foreslås til 5,0 m og 3,2 m over ferdig planert terreng.  

Hyttetypen som er vist under viser gesimshøyde 3,0 m, og har planert terreng tett opptil gulvhøyde. 
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Eksempel på aktuell hyttetype i området. 
 

Estetikk og byggeskikk 

Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader. Det er gitt en tilleggsbestemmelse for mindre utbygg, 
som kan ha inntil 45 grader. Dette muliggjør for eksempel at utbygg med hems kan være relativt 
smale, med samme gesimshøyde som hovedtaket. 

Bebyggelsen skal ha mørke og matte jordfarger. Bestemmelsene er formet med tanke på et helhetlig 
formspråk i forhold til volum, takform og landskapstilpasning. Bebyggelsen skal ha taktekkemateriale 
som torv, tretak eller skifer. Takstein og metallplater er ikke tillatt. 

 

4.3 Veier og teknisk infrastruktur 

Veier og parkering 

Veistrukturen er også lagt slik at terrenginngrepene blir minst mulig.  

Atkomstvegene til byggeområdene er regulert som nye atkomstveger fra Sjogvegen.  

Kjørebanebredden på hovedadkomstene er regulert med 4,0 m kjørebane. Ut fra disse er det enkelte 
mindre stikkveier med 3-4 meters bredde. Veiene er simulert/beregnet med stigningsforhold.  

Avkjøringen til SV_3 er plassert midt i en sving på Sjogvegen (SV_1). Avkjørselspunktet ligger i 
yttersving, hvor det er god sikt fra begge retninger, og det er lagt inn frisiktlinjer på 4 x 30 meter i 
plankartet, som dokumenterer dette. 

Stigningsforhold: SV_3 har en strekning på ca. 40 meter med maksimalt stigningsforhold på 8,88 %, og 
SV_4 har en kort strekning med maks. 9,68 &, noe som vurderes som akseptabelt på denne type veier 



Reguleringsplan for Brattberg hytteområde Side - 25 - av 35 

 

med svært lite trafikk. For øvrig er veiene hovedsakelig slake. Veifyllinger og grøft er regulert til annen 
veggrunn – grøntareal.   

 

 
Lengdeprofil for SV4/Veg 4 

 

 
Veiplan 
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Parkering SPA_1 
Sør i området er det planlagt en utfartsparkering for bl.a. brukere av strandlinjen. Parkeringsplassen er 
18 meter bred og har dermed plass til 5-6 personbiler. 
 
Avkjøring fra Torpavegen 

Oppland fylkeskommune ber om vurdering av behov for utbedringstiltak der Sjogvegen tar av fra 
Torpavegen. 

 
Sett fra Sjogvegen vestover retning Torpa.  Her er det sikt ned til stikkveien til Fløyten ca 140 meter 
unna. 
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Sett fra Sjogvegen østover mot Lillehammer.  

Fra Sjogvegen sett østover er det et høydebrekk /skifte i stigningsgrad omtrent 75 meter fra 
avkjøringen slik at man ikke ser veiflaten bakenfor. Dette gjør at sikten oppleves begrenset. Det er 
imidlertid fri sikt i øyehøyde/kjøretøyhøyde i ca. 90 – 100 meter. Bildet under er tatt like foran 
høybrekket og viser at endring i stigningsgraden ikke er så stor som man kan få inntrykk av. 

 

 
Foto ca 60 meter fra avkjøringen. Midt i bildet – ved skille mellom sol og skygge – endres 
stigningsgraden 

Bildet under er tatt ca 140 meter øst for avkjøringen – omtrent i øyehøyde. Bildet er zoomet inn for å 
vise at krysset er synlig fra dette punktet. (hvite skilt på begge sider av krysset) 

 

 
Foto fra 140 meter øst for avkjøringen til Sjogvegen 
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Renovasjon 

Det er ikke regulert inn eget område for renovasjon. Det er planlagt å benytte containere på felles 
renovasjonspunkt langs Sjogvegen, ved Torpavegen.  

 

Strøm, vannforsyning, toalettløsning 

Hyttene vil ikke få innlagt strøm eller vann- og avløp, slik at strømforsyning vil bli basert på 
solcelleanlegg, og vannforsyning vil skje fra borebrønner.  

Det kan etableres borebrønner i fire områder regulert til vannforsyningsanlegg (BVA) som vil ha kort 
avstand til alle tomter. Plasseringen av disse er vurdert på befaring hvor det ble funnet egnede 
lokaliseringer ut fra terrengform og beliggenhet ut fra veier og tomtestruktur. Drikkevannskvaliteten 
skal sikres gjennom prøvetaking. Framgangsmåte for etablering av brønnene er beskrevet detaljert i 
VA-notatet og reguleringsbestemmelsene. 

Som toalettløsning i hyttene tillates biologisk toalett, forbrenningstoalett eller lignende som skal 
etableres og løses innomhus. 

Utslipp av gråvann er vil skje gjennom punktutslipp fra hyttene. Den sandige morenen gjør det 
egnet å etablere lokale renseløsning på den enkelte tomt, uten at drikkevannet blir påvirket. VA-
notatet beskriver utforming av infiltrasjonsgrøft. 

 

Overvann 

Overvann skal behandles i samsvar med prinsippet om lokal overvannshåndtering på egen eiendom. 
Det vil i begrenset grad etableres nye flomveier langs nye adkomstveier. Her er nedbørfeltene svært 
små, grunnet planområdets utforming. Ved behov for å drenere ut overvann/grunnvann, kan dette 
føres til nærmeste myr. Økt avrenning vil i all hovedsak komme fra takflater, og vil ha et begrenset 
omfang. Det vil ikke bli tillatt med asfalt eller etablering av andre harde overflater. Heller skal ha 
permeable fuger. Vegetasjonen og terrenget på tomtene vil i seg selv forsinke overvannet. I tillegg blir 
det krav om at takvann skal forsinkes gjennom steinsetting. Grunnforholdene gjør at eventuelt 
overskuddsvann/ avrenning fra bebyggelse og veier i stor grad blir fordrøyd i grunnen før den når 
Sjogvatnet eller Flokoa. Nye og etablerte veigrøfter bidrar til å lede vannet til resipienter som har god 
kapasitet i forhold til planlagte tiltak. Det vises til notat fra Asplan Viak datert 19.12.20211. 

 

4.4 Landbruks- natur og friluftsområder 

Forslaget får få konsekvenser for landbruksinteresser. Hensynet er vurdert i nylig vedtatt 
kommuneplan. Området er registrert som skog med lav bonitet og/eller uproduktiv. Området er i dag 
tilgjengelig som beite og LF-arealene (LNF-friluftsliv)  vil være tilgjengelig som beite. 

Plassering av tomter og veilinjer er vurdert i detalj i felt, og i tillegg sammenholdt med grunnkartet.  

Myr 

 
1 Asplan Viak; 19.12.2021: Notat: VA-plan for Brattberg hyttefelt 
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Vei SV_2 går nært inntil et myrområde. Vurderingen i felt tilsier at området som grenser mot foreslått 
vei er en overgangssone mellom myr og fastmark, noe som underbygges av at det er store trær i 
myrkanten og mellom veien og åpen myr. Veien ligger på nordøstsiden av myra hvor terrenget stiger 
oppover, noe som også minimerer faren for punktering/uttørking.  

I plankartet er det lagt inn en generell minste bredde 1,5 m på annen veggrunn. I veiplanen er det 
beregnet at veifyllingen vil unngå myrkanten.  

 
Plassering av veien SV_2 i forhold til myrkanten 

 

4.5 Vurdering etter Naturmangfoldloven  

Det er ikke registrert rødlistearter eller arter med nasjonal forvaltningsinteresse i planområdet.  

Det er foretatt sjekk av aktuelle registreringer på www.miljostatus.no, 19.11.2018 og 15. mai 2020. [1] 

Det vurderes at det er innhentet eksisterende og tilgjengelig kunnskap i et slikt omfang som saken 
krever, iht. nml. § 8. 

Planforslaget vil medføre inngrep i områder 
med vegetasjon, og ligger i kjerneområde 
for elg.  

Leveområdet for elg er stort, og tiltaket 
ligger i tilknytning til allerede påvirkede 
områder.  

Planforslaget vil ha begrenset konsekvens 
lokalt. Bestemmelser om maks BYA og 
terrenginngrep bidrar til å begrense 
påvirkningen på naturen.   

 

 

http://www.miljostatus.no/
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Det vurderes at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 med dette er ivaretatt.   

 

4.6 Risiko og sårbarhet 

Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens kan det konkluderes med at det er liten 
eller moderat risiko knyttet til de aktuelle hendelsene som er vurdert ut fra gjennomgangen av 
sjekklista. Risikonivået er lavt (grønt nivå) for alle hendelser, iht. metodikken. Risikonivået og en 
vurdering av mulige og realistiske (kost/nytte) tiltak tilsier at det ikke er nødvendig med tiltak utover 
de som er forutsatt i planen. Dette følger av at det er lite til mindre sannsynlig at hendelsene vil 
inntreffe. Konsekvensene av for eksempel en påkjørsel kan være store, men dette kan skje uavhengig 
av planområdets utforming. Det bør sørges for god brøyting ved avkjørsler, i henhold til frisiktlinjer. 

 

4.7 Bærekraftige løsninger 

Gjennomgang av bestemmelse 1.11 i kommuneplanens arealdel:  

Materialvalg: Reguleringsplanen stiller krav om materialbruk som har samhørighet med de naturgitte 
omgivelser (naturstein, treverk, skifer, torv). 

Energiløsninger: Strømforsyning baseres på solenergi. Dette krever små investeringer, og er 
bærekraftig. Teknologien forventes å bli stadig forbedret. 

Overvannsløsninger: Bestemmelsene setter forutsetning om at overvann skal ledes ut på terreng 
innenfor den enkelte tomt, og forsinkes gjennom pukksatte grøfter eller steinbed før det ledes videre 
til veigrøfter eller utenforliggende terreng. Det er ikke tillatt med asfalt. Heller skal legges med 
permeable fuger. Se også avsnitt 

Vann- og avløpsløsninger: Vannforsyning vil bygge på tilgjengelige vannressurser i plan- og 
nærområdet. Det gis ikke utslippstillatelse, og avløp må baseres på lokal løsning, hvor toalettløsning 
skal håndteres innomhus. 

Lokalisering: Hytteområdet ligger langs en eksisterende vei, og i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse.  
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5. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER 
(FORHÅNDSUTTALELSER) 

 
Merknader til varsel om oppstart er kommentert under. Vesentlige merknader til offentlig ettersyn 
er kommentert i kap. 1.2 Planprosess samt gjennomgått og kommentert av kommunen i 
saksframstillingen.  

Fylkesmannen i Innlandet (FMI), 8.9.2020 

Området F3 er avsatt med forholdsvis detaljert avgrensning i kommuneplanen, hvor det er unngått å 
berøre dyrkbare arealer og myr. Ber om at ved eventuell endring i avgrensning fortsatt unngår dette.  

Det må prioriteres ivaretagelse av tilstrekkelig byggeforbudssone langs sjø og vassdrag. Enkel bade- og 
båtbrygge er ikke i tråd med LNF-formålet, og kan virke privatiserende. FMI forventer at 
vassdragsverdier og allmenn tilgjengelighet langs vassdraget ivaretas gjennom arealformål og 
bestemmelser. 

Samfunnssikkerhet- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas på grunnlag av vurderinger i ROS-
analyse, i tråd med veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen må sikre 
at området er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. pbl. § 28-1. FMI 
forutsetter at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. Det vil være naturlig å avklare 
overvannshåndtering, tilgang på slokkevann og avstand til nødetater og -hjelp. 

Planens avgrensning er ikke lagt inn i kommunens kartløsning. Det forutsettes at dette gjøres senest 
når planen legges ut på høring. 

Forslagsstillers kommentar: 

Avgrensning av byggeområder er justert i forhold til kommuneplanens arealdel, uten at myr eller 
dyrkbare arealer er berørt. Planområdet er redusert i omfang slik at vassdrag og kantsone ikke 
berøres.  

Det er utarbeidet ROS-analyse som ikke har avdekket vesentlige risiko- eller sårbarhetsmomenter. 
Bestemmelser forutsetter at overvann skal fordrøyes og håndteres på den enkelte tomt. 

 

Innlandet fylkeskommune (IFK), 4.9.2020 

Det vises til gjeldende arealplan og kommunens vurdering av konsekvensutredningsplikten.  

Det er positivt at oppstartsvarsel og oppstartsreferat følger opp føringer i kommuneplanens arealdel. 
Enkel standard og redusert arealinngrep er i tråd med nasjonale og regionale mål knyttet til reduserte 
klimagassutslipp. IFK vil utfordre forslagsstiller til å tenke helhetlig på utvikling av et klimavennlig 
hytteområde, ved å gjøre en samlet vurdering av hyttestørrelse, materialbruk, byggemåte, 
vegetasjonsbevaring og -opparbeiding, oppvarming og overvannshåndtering. Planbestemmelsene må 
gjenspeile ambisjonene. Viser til veileder T1450-Planlegging av fritidsbebyggelse.  Gode illustrasjoner 
av tiltaket og påvirkning på omgivelsene vil gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Fv. 250 Torpavegen har funksjonsklasse B – regional hovedveg med streng holdningsklasse for 
avkjørsler. Forventer en vurdering av om avkjørselen fra fylkesvegen har behov for utbedringstiltak, og 
om den tilfredsstiller håndbok N100. Eventuelle utbedringsbehov må kreves i rekkefølge-
bestemmelser.  

I planområdet (som varslet) ligger en steinalderlokalitet, og i tillegg finnes en utenfor. Disse er 
automatisk fredet. Ved en feil har ikke disse vært registrert i kulturminnedatabasen Askeladden, og de 
er ikke tilstrekkelig avgrenset. Potensialet for nye funn regnes som høyt. Det er behov for å gjøre 
ytterligere undersøkelser i planområdet. (IFK har i e-post 8. sept 20 bekreftet at ved å redusere 
planavgrensningen som i planforslaget vil det ikke bli behov for arkeologiske undersøkelser.) 
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Forslagsstillers kommentar: 

Det vises til forslag til reguleringsbestemmelser, som forsøker å balansere miljøhensyn, markedsbehov 
og attraktivitet. 

Avkjørselen fra Fv. 250 er vurdert i eget avsnitt, og siktforholdene er vurdert som akseptable i begge 
retninger. 

Rutiner som gjelder ved eventuelle funn av automatisk fredede kulturminner er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene. 

 

Statens vegvesen, 20.8.2020 

Ut fra sine ansvarsområder har ikke vegvesenet innvendinger mot justeringer av formålsgrensene så 
fremt ikke samlet utnyttelse blir større. Konsekvenser av endrede formålsgrenser må beskrives i 
planbeskrivelsen. Sjogvegen er privat skogsbilvei. Ber om at trafikksikkerhet vektlegges i videre 
planarbeid, antall avkjørsler begrenses og bør ha geometri iht. vegnormalen med frisiktsoner. 

Forslagsstillers kommentar: 

Endring av formålsgrenser er gjort etter at tomtene er vurdert nærmere i terrenget – etter at 
kommuneplanen ble vedtatt. Avkjørslene er lagt tilknytning til sving, men frisiktlinjer viser at det 
oppnås gode siktforhold ved disse. 

 

Forsvarsbygg, 14.7.2020 

Kan ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet eller 
arealbruksinteresser, og har ingen merknader. 

Forslagsstillers kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

NVE, 10.8.2020 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 
og skred. Klimaendringer øker risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og TEK17 setter 
tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging.  Det vil ofte være 
behov for en detaljert fagkyndig utredning. 

Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater, som bidrar til raskere avrenning og større 
vannmengde på overflaten. Ny utbygging kan blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til 
skader på bygg eller lede overvann i uønsket retning. Det må vurderes behov for kompenserende tiltak 
i nedbørfeltet dersom omgivelsene eller resipient ikke har kapasitet til å ta i mot økt avrenning. 
Klimaendringenes påvirkning på avrenning må avklares. Kartlegging må gjøres tidlig i planprosessen. 

Tiltak som kan medføre skade eller ulempe på allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann 
kan utløse konsesjonsplikt. Eventuelt behov for konsesjonspliktvurdering skal fremkomme av 
oversendelsesbrev. Reguleringsplan kan erstatte konsesjon hvis vassdragsinteressene er godt nok 
ivaretatt. 

Energianlegg: Planen må ta hensyn til eventuelle anlegg som er planlagt eller har konsesjon  etter 
loven. 

Det vises til veiledere og verktøy fra NVE og andre tjenester. NVE legger til grunn at kommunen 
vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. Det må gå tydelig fram 
hvordan interessene er vurdert og innarbeidet. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Det er ingen vassdrag innenfor planområdet, men enkelte myrer og «pytter» uten definert innløp eller 
utløp. Hver enkelt tomteplassering er vurdert i terrenget. Grunnen har god infiltrasjonsevne og det 
forutsettes at det ikke blir økt avrenning til omgivelsene.  

 

Elvia, 3.8.2020 

Har ikke kommentarer til planarbeidet da det ikke er planlagt tilknytning til strømnettet. 

Forslagsstillers kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

Lillehammer Regionbrannvesen (LRB), 30.6.2020 

Brannvesenet har ingen innvendinger mot planen. Minner om: 

- behovet for adkomst iht. pbl. § 27-4 og LRBs veileder Tilrettelegging for slokke- og 
innsatsmannskaper 

- etablering av tilstrekkelig slokkevann iht. TEK 17 § 11-17 og vannforsyning til brannslokking 
iht. gjeldende regelverk i pbl. § 27-1. Det vil bli akseptert planlegging for brannvesenets 
tankbiler. Dersom det senere blir tilstrekkelig slokkevann i området blir det krav om hydranter. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det vil bli kjørbart for brannvesenets tankbiler til hver enkelt hytte. Nordre Sjogvatn kan være en 
reservekilde for brannvann. 

 

Fåberg vestfjell hytteforening (FVHF), 12.8.2020 

Hytteområdet ligger ved en privat vei som Fåberg Vestfjell Veger (FVV) eier, men som hytteforeningen 
har ansvar for på vinterstid. FVHF ønsker at det skal stilles krav til at alle skal være med på 
vintervedlikehold og brøyting. Veien er stengt i vårløsningen. FVHF ønsker at utbygger bidrar til at 
dette blir en helårsvei for biler med maks. akseltrykk inntil 3,5 tonn. 

Stiller spørsmål ved forslaget om brygge og badeplass i Nordre Sjogvatn. Her er det praktisert 100 m 
byggeforbudssone. Har ikke noe i mot brygge så sant dette ikke er tenkt kun for det nye hyttefeltet. 

Trodde at det skulle legges opp til en utbyggingsavtale mellom grunneier/forslagsstiller og kommunen, 
men kommunen har avkreftet dette. Veispørsmålet må derfor avklares mellom FVHF og 
grunneier/forslagsstiller. Det brøytes fram til og med 2. påskedag. Det er FVV som bestemmer dette. 
Ser fram til å høre om planene for hytteområdet og veien inn. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Reguleringsplanen vil ikke avgjøre spørsmålet om brøyting og veistandard, men det er naturlig at 
framtidige hytteeiere blir del av finansieringsordningen for veivedlikehold. Det vil være opp til private 
avtaler å eventuelt oppgradere standarden. Nye veier i området vil eksempelvis ikke medføre negative 
konsekvenser for eksempel for adkomst til skiløyper. Planområdet er krympet slik at strandsonen ikke 
lenger er med.  

Utbyggingsavtaler er kun aktuelt der det er snakk om oppgradering av offentlig infrastruktur. 
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Fåberg Vestfjellveger SA (FVV), 20.7.2020 

FVV er veiholder av flere veier i Fåberg vestfjell, bl.a. Sjogvegen. FVV har som formål å bygge, drifte og 
vedlikeholde hovedveiene i Fåberg vestfjell, og fremme medlemmenes økonomiske interesser 
gjennom deres deltakelse i foretaket.  

Formell grunneier av veiarealet er den enkelte eier der veien er anlagt. Iht. vedtektene plikter alle 
andelseiere å gi fri grunn til vei, grøfter, snu- og møteplasser. Grunn inkluderer bl.a. 2 meter 
ryddebredde til hver side, jf Landbruks- og matdepartementets Normaler for landbruksveger med 
byggebeskrivelse.  

Den enkelte hytteeier får bruksrett til Fåberg vestfjellveger gjennom betaling av tilknytningsavgift til 
FVV. FVV har ingen planer om endringer av veien eller opparbeidelse av velte-/snuplasser som berører 
Brattberg hytteområde. 

Det har tidligere oppstått uklarhet omkring veistandarden på Sjogvegen, da det har vært solgt tomter 
med helårsvei. Det informeres om at veien er klassifisert som landbruksvei klasse 3, som medfører 
stenging fra 2. påskedag, eventuelt tidligere dersom veien tar skade. Veien åpnes når telen har gått ut 
av veien. Dersom det forutsettes helårsvei til hytteområdet må det påregnes bidrag til utbedring. 

Ber om at reguleringsplanen ivaretar arealbehovet FVV har for eksisterende vei samt at 
tilknytningsveier legges slik at de ikke vanskeliggjør ordinær trafikk og vedlikehold. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er naturlig at framtidige hytteeiere blir del av finansieringsordningen for veivedlikehold. Det vil 
være opp til private avtaler å eventuelt oppgradere standarden. Det vil bli regulert frisiktsoner ut fra 
eksisterende veistandard. Nye tomter blir lagt i god avstand til veien slik at arealbehovet ivaretas. 

 

Naturvernforbundet i Lillehammer, juli 2020 

Naturvernforbundet ønsker færre og mindre hytter for å ta vare på viktige natur- og friluftsområder. 
Gjennom Forum for Natur og Friluftsliv er det gitt tilbakemelding om at alle hytteområder som ikke er 
basert på fortetting skal ut av kommuneplanen. 

Bemerker at det er avvik mellom hensiktene om å hensynta landskap, naturmiljø og vesentlige 
ressurser med det varslede planarbeidet. 

Naturvernforbundet mener at hyttestørrelser på 90 m2 + 30 m2 anneks og enkel bade- og båtbrygge vil 
legge et for stort press på naturen i området. 

Frykter et framtidig krav om felles strøm og avløp samt videre utbygging i området. 

Naturvernforbundet ønsker at Fåberg Vestfjell skal bevare det unike preget det har i dag og ikke 
utvides, og ber om at planene avvises. 

Forslagsstillers kommentar: 

Hytteområdet vil bli planlagt med relativt små hytter samt god landskaps- og terrengtilpasning for å 
legge minst mulig press på naturen i området. Strandsonen er ikke lenger med i planområdet. 

 

Inger Granli, 26.7.2020 

Har hytte på Kastrudodden på Nordre Sjogvatnet. Vedlegger bilde mot planområdet som viser 
silhuetten av trær som omkranser vannet. Silhuetten bør bevares. 

Forslagsstillers kommentar: 

Reguleringsbestemmelsene sier at eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad på den 
enkelte tomt og i LNF-naturområdene mellom tomtene. 
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Urda Rolstad Jahren, 17.8.2020 

Planområdet ligger i et felles beiteområde, noe som ikke er ivaretatt i varslingsbrev eller 
oppstartsmøte. Beitebruken rundt Lorthola sæter vil variere med driftsform på de ulike tilhørende 
gardene. Mener at Flokoa burde vært en naturlig grense mellom hytteområdet og beiteområdet. Ut 
fra mulighet for framtidig utnyttelse av beiteressursene er det svært uheldig at hytter plasseres helt 
inntil sætergrenda. Hensyn til beitebruken må ivaretas, og tomtekjøpere må gjøres oppmerksom på 
beiteretten i området. Kommunen har utarbeidet en beitebruksplan, og intensjonene i denne må 
følges. 

Forslagsstillers kommentar: 

Hele Sjoga-området er et beiteområde, og det er ikke spesielle beiterettigheter tilknyttet Lorthola-
setrene. Det er bygd hytter relativt tett rundt Sjoga seter. Denne var områdets største seter og sluttet 
med seterdriften i 1981; senest av setrene i området.  

Hensynet til beitebruken ivaretas først og fremst gjennom bestemmelser om inngjerding: Det kan 
etter søknad tillates inngjerding av et mindre område knyttet til uteoppholdsareal eller inngangsparti. 

 

Karl og Øyvind Riise, 18.8.2020 

Deler av utmarksbeitet i Fåberg Vestfjell er under press fra hytteutbygging. Forrige gang ble 
utbyggingen stoppet ved Flokoa. Videre utbygging vil føre til mer biltrafikk og uro i beiteområdet. Det 
er et markert elgtrekk til og fra Dokkfløyområdet mellom Lortholoa og Nordre Sjogvatnet. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget innebærer en beskjeden utvidelse av hyttebebyggelsen i området. Arealbruken er avklart 
og konsekvensutredet i forbindelse med kommuneplanens arealdel vedtatt i 2020. 

 

Torbjørn Sagstuen, 16.8.2020 

1. Det er etablert gang- og krøttersti mellom Sjogvegen og Nordre Sjogvatn som tar av fra 
Sjogvegen rett ovenfor Brattberg seter. Ønsker at denne tas vare på 

2. Badeområdet består av en odde som ikke har vært benyttet mye til bading, men en telt- og 
fiskeplass og som er brukt til garnsetting. Sjøgrunnen/stranda er veldig steinete og lite egnet 
til bading. En eventuell brygge bør heller etableres ved eksisterende plass ved innløpet til 
Flokoa. 

3. Oppfordret til at det ikke bygges tett. Det er naturlig oppkomme av kildevann i området, som 
er i bruk av hytter. «Haug-avkjølinga» ned mot Flokoa kan bli påvirket av hyttebygging/  
forurensning. 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Det er lagt vekt på å bevare gang- og krøtterstien ved plassering av tomtene. En liten del blir 
berørt av adkomstvei. 

2. Strandsonen er ikke lenger en del av planområdet.  

3. Det vil i hovedsak bli god avstand mellom tomter og hytter. Oppkommet vil ligge anslagsvis 
100 meter fra nærmeste hyttebebyggelse. 
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